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PATOK a.s. - Mobilní zařízení k úpravě odpadů 
změna povolení dle ustanovení § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 

 

ROZHODNUTÍ  
 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také „krajský úřad“), 
jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení) v platném znění, ustanovení § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), po provedeném správním řízení dle zákona o odpadech 
a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodl podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. 
a) zákona o odpadech na základě žádosti právnické osoby PATOK a.s. se sídlem U Porcelánky 
2903, 440 01 Louny, IČ 27356248, takto: 
 
mění povolení k provozu mobilního zařízení k úpravě odpadů (CZU00949), který udělil 
rozhodnutím ze dne 25. 10. 2021 pod č.j.: KUUK/140486/2021, sp. zn.: KUUK/086398/2021/PZ-
3763 výše uvedenému účastníku řízení. 
 
Povolení se mění následovně: 

1. seznam mobilních zařízení se rozšiřuje o vozidlo SEPARÖIL – mobilní odlučovač ropných látek, 
tovární značky Mercedes-Benz, VIN kód WDB96404110423566;  
 
2. roční kapacita zařízení se zvyšuje na 30 000 tun; 

 
3. schvaluje se nový provozní řád z 15. 11. 2021, který je vyhotoven v elektronické podobě 
s podpisem oprávněné úřední osoby. Kopie provozního řádu bude k dispozici u řidiče vozidla. 

 
Ostatní ustanovení a podmínky měněného rozhodnutí zůstávají v platnosti. 
 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 15. 11. 2021 byla doručena Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství, žádost společnosti PATOK a.s. se sídlem U Porcelánky 2903, 440 01 Louny, 
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IČ 27356248, o udělení změny povolení k provozu mobilního zařízení k úpravě odpadů. Tímto dnem 
bylo v této věci zahájeno správní řízení. 

Předmětem žádosti je rozšíření seznamu mobilních zařízení o nový automobil, s tím spojené 
navýšení roční kapacity a schválení nového provozního řádu zařízení. 

Žádost byla doložena následujícími doklady: 
- návrh provozního řádu zařízení; 
- kopie velkých technických průkazů vozidel. 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, hodnotil soulad žádosti 
a jejích příloh se zákonem o odpadech a předpisy vydanými k jeho provedení a schváleným Plánem 
odpadového hospodářství Ústeckého kraje. Protože nezjistil žádné nedostatky žádosti, rozhodl 
žádosti vyhovět tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.  

 
 

POUČENÍ  
 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, 
ve kterém uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů 
tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Lhůta pro 
podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, 
nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí 
připraveno k vyzvednutí.  
 

 

 

 

 

 

 

 
RNDr. Tomáš Burian 
vedoucí oddělení životního prostředí 
 

 

 

Rozdělovník 

Účastník řízení: 

- adresát + příloha (schválený provozní řád v elektronické podobě) 

Dotčené úřady: 
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí, Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí 
nad Labem 
 

Na vědomí: 
- vlastní 
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